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Kwestionariusz dotyczqcy historii j^zyka (-6w) 
Mowienie & SIuchanie dla klas K-5 

Zwrocic do patologa mowy i j^zyka do: 

Nazwisko ucznia: Data: 
Data urodzenia; 

J^zyk preferowany podczas spotkari; 

Osoba wypd'niajqca formularz/Relacja z uczniem: 

J^zyki 

Kazdy, kto ma kontakt z dzieckiem w domu/na co dzieri: 
Nazwisko Relacj'e 

Czas sp^dzony z Panstwo 
J wiek dzieckiem (w urodzenia 

przeci^tnym dniu) 

Przyswajanie j^zyka 

Wjakim stopniu dziecko rozumie: 

J^zyk angielski? 

1 - Dziecko rozumie tylko kiika stow. 
2 " Dziecko rozumie troch^ z tego, co powiedziano 

3 - Dziecko generalnie rozumie to, co powiedziano. 

4" Dziecko rozumie wiele z tego/ co powiedziano. 

5 - Dziecko rozumie wi^kszosc z tego, co powiedziano. 

J^zyk (-i) uzywany 
przez dziecko 

J^zyk (-i), w jakim dziecko rozmawia z 
innyml 

J^zyk (-i) ojczysty? 

1- Dziecko rozumie tylko kilka sfow. 
2 " Dziecko rozumie troch? z tego/ co powiedziano. 

3 - Dziecko generalnie rozumie to/ co powiedziano. 

4 - Dziecko rozumie wiele z tego, co powiedziano. 

5 - Dziecko rozumie wi^kszosc z tego, co powiedziano. 



Uzywanyj^zyk 

Jak dobrze dziecko mowi po angielsku? 

1- Dziecko nie rnowi po angielsku, ale zna kilka s+ow. 

2- Dziecko nie potrafi dobrze mowic po angielsku, ale zna pewne stowa i frazy. 

3- Dziecko mowi troch^ w tym JQzyku, ale popetnia wiele b+^dow gramatycznych i 

ma ograniczony zasob stownictwa. 

4- Dziecko dobrze postuguje SIQ j'Qzykiem, ale pope+nia pewne b+^dy gramatyczne i 

dysponuje umiarkowanym stownictwem. 

5- Dziecko mowi w J^z. angielskim jak w ojczystym/ popetnia nieznaczne b^dy i ma 

odpowiednie stownictwo. 

Jak dobrze dziecko rozmawia w ojczystym j^zyku (j^zykach)? 

1- Dziecko nie mowi w tym j^zyku (-ach)/ ale zna kilka stow. 

2- Dziecko nie potraff dobrze mowic w tym j^zyku, ale zna pewne stowa i frazy. 

3- Dziecko mowi troch^ j^zykiem (-ami)/ ale popefnia wiele b+^dow gramatycznych i 

dysponuje ograniczonym stownictwem. 

4- Dziecko dobrze mowi w tym j^zyku (-ach), ale popetnia pewne b+^dy 
gramatyczne i dysponuje umiarkowanym stownictwem. 

5- Dziecko mowi tymj^zykiem (-ami)jakj^zykiem rdzennym, pope^niajqc 
nieliczne bt^dy i ma odpowiednie sfownictwo. 

Jak cz^sto twoje dziecko mowi po angielsku? Jak cz^sto mowi w rodzimym j^zyku (-ach)? 

1 - Nigdy 1 - NigdySl 
2 - Niewiele Dl 2 - Niewiele 

3 -Czasami 3 - CzasamiD 
4- Przewaznie 4- Przewaznie5' 

a! 5 ~ Caty czas D! 5 - Caty czas 

Jak cz^sto styka si^ dziecko z j. angielskim? Jak cz^sto styka si^ dziecko z J^z. (-mi) ojczystym? 

1 - Nigdy D 1- Nigdy 
2 - Rzadko c 2 - Rzadko 

3 - Czasami 3 - Czasami 

4- Przewaznie 4" Przewaznie 

5 - Caty czas 5 - Ca{y czas 

Edukacja 

Czy dziecko ucz^szcza+o do szkoty/przedszkola w swoim 

poprzednim kraju? Jesli tak, Jakiego uzywato tam j^zyka? 



Jak wiele lat dziecko ucz^szczato do szkot w Stanach Zjednoczonych? 

Czy dziecko ucz^szcza+o do dodatkowych szkot/klas wieczorowych 

prowadzonych w J^zyku (j^zykach)? Jesli tak/ to kiedy on/ona zaczQto? Jak 
cz^sto on/ona ucz^szcza na zaj^cia? 

Czy dziecko uczy SIQ czytac/pisac w rodzimym j^zyku (j^zykach)? 

Informacje dodatkowe 

Czy rodzice mowi^ ptynnie po angielsku? Matka: "tak "me 

Ojciec: tak nie 

Najwyzszy poziom wyksztatcenia rodzica/opiekuna: 

Czy wystQpowaty w twojej rodzinie trudnosci z naukq mowienia/j^zyka i/lub uczenia si^? 

Czy twoje dziecko ma problemy z zapaleniem ucha lub masz obawy dotyczqce stuchu 

twojego dziecka? 

Jak umiej^tnosci mowy i j^zyka dziecka sq porownywalne z umiej^tnosciami jego 

rodzenstwa/kuzynow? 

Ostatnie znaczqce zmiany w strukturze rodziny? 

Czy odwiedzasz kraj ojczysty (jesli to nie sq Stany Zjednoczone}? Jak czQsto towarzyszy ci 

dziecko? 

Czy dziecko ma mozliwosc ogl^dania programow telewizyjnych, radiowych, historyjek dla 

dzieci lub czytania ksiqzek w j^zyku ojczystym? 

Jakimi wecffug ciebie innymi informacjamj powinienes siQ podzielic? 


